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Resumo 
 
 

 

Objetivo: Avaliar a prevalência das infecções sexualmente transmissíveis (IST): 

HIV, hepatite B e C, sífilis, papilomavírus humano, Neisseria gonorrhoeae e 

Chlamydia trachomatis, bem como o perfil socioepidemiológico das mulheres da 

guarnição militar de Campinas. Métodos: Trata-se de estudo epidemiológico 

transversal prospectivo, para avaliar prevalência de HIV, hepatites B e C, sífilis, 

HPV, clamídia e gonococo em 647 mulheres militares, ou esposas e/ou 

companheiras de militares atendidas pelo Fundo de Saúde do Exército Brasileiro, 

com vida sexual ativa ou pregressa. Para fins de comparação, foram divididas em 

grupos de acordo com a presença ou não de IST e por faixa etária, menores de 25 

e maiores 25. Resultados: Na avaliação geral, o maior número de mulheres 

corresponde a dependentes dos militares, seguido por militares em tempo integral 

e pensionistas. A maioria dessas mulheres não apresentou sinal ou sintoma algum, 

porém, quando presente, a queixa de corrimento foi a mais comum seguida por dor 

pélvica. A prevalência das IST, por ordem crescente foi de: 0% para HIV, 0,3% de 

hepatites B e C, 0,62% de sífilis, 0,62% de gonorréia, 1,08% de clamídia e 2,63% 

de HPV. Não houve caso algum de HIV. A frequência de infecções encontradas no 

grupo das 30 mulheres com 34 IST diagnosticadas foi de 5,89% para hepatite B e 

C, 11,77% para sífilis, 11,77% para gonorreia e 20,58% para clamídia e 50% para 

HPV. Conclusões: O maior número de mulheres estudadas está vinculado ao 

Sistema de Saúde do Exército como dependentes de militares, pertencentes ao 

círculo hierárquico das praças. O início precoce da atividade sexual favoreceu a 

aquisição de IST em cerca de duas vezes e as mulheres mais jovens tiveram cerca 

de sete vezes mais infecções por clamídia. Na população geral estudada, a 

prevalência das IST foi menor do que a esperada em relação às forças armadas de 

outras nações. 

 

Palavras-chave: militar, IST, infecção, prevalência, Exército Brasileiro 
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Abstract 

 

Objective: To assess the prevalence of sexually transmitted infections (STIs): HIV, 

hepatitis B and C, syphilis, human papillomavirus, Neisseria gonorrhoeae and 

Chlamydia trachomatis, as well as the socio-epidemiological profile of women in the 

military garrison of Campinas. Methods: This is a prospective cross-sectional 

epidemiological study to assess the prevalence of HIV, hepatitis B and C, syphilis, 

HPV, chlamydia and gonococcus in 647 military women, or wives and/or companions 

of soldiers assisted by the Brazilian Army Health Fund, with active or previous sexual 

life. For comparison purposes, they were divided into groups according to the presence 

or absence of STIs and by age group, younger than 25 and older than 25. Results: In 

the general assessment, the largest number of women corresponds to military 

dependents, followed by military personnel. full-time and pensioners. Most of these 

women did not present any signs or symptoms, however, when present, the most 

common complaint of discharge was followed by pelvic pain. The prevalence of STIs, 

in ascending order, was: 0% for HIV, 0.3% for hepatitis B and C, 0.62% for syphilis, 

0.62% for gonorrhea, 1.08% for chlamydia and 2.63% for HPV. There were no cases 

of HIV. The frequency of infections found in the group of 30 women with 34 diagnosed 

STIs was 5.89% for hepatitis B and C, 11.77% for syphilis, 11.77% for gonorrhea and 

20.58% for chlamydia and 50% for HPV. Conclusions: The largest number of women 

studied are linked to the Army Health System as dependents of the military, belonging 

to the hierarchical circle of the squares. Early onset of sexual activity favored the 

acquisition of STIs about twice and younger women had about seven times more 

chlamydia infections. In the general population studied, the prevalence of STIs was 

lower than expected in relation to the armed forces of other nations. 

 

Keywords: military, STI, infection, prevalence, Brazilian Army 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde sexual como "um 

estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade”. 

Um crescente número de pesquisas relata a inter-relação entre as dimensões da 

saúde sexual e o controle de fertilidade. Tal abordagem ainda precisa ser 

desenvolvida em contextos sociais específicos como o militar que, há muito tempo, 

é reconhecido como população de alto risco. As IST e a resposta institucional à 

saúde sexual nos militares foram o foco das pesquisas.  

Especificamente nas forças armadas, há imperiosa necessidade de estudar 

as IST, dadas as características das missões, convívio intenso interpessoal e uma 

ampla variação nas relações casuais, tendo como fatores motivadores os longos 

períodos de abstinência e trânsito. A taxa de IST entre militares norte-americanos 

é, historicamente, mais elevada do que a dos civis. O grupo de mulheres envolvido 

indiretamente com o meio militar, como esposas e filhas de militares da ativa e da 

reserva remunerada, também podem estar mais sujeitas às IST devido à relação 

íntima com militares do sexo masculino. (1) 

Não obstante, jovens militares do sexo masculino são prováveis maiores 

vetores de IST, podendo incrementar a transmissão às mulheres militares, uma vez 

que a convivência próxima estimula o vínculo afetivo e sexual. O escasso 

conhecimento sexual dos jovens corrobora com este cenário. (2) 

Segundo a “Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas relacionada às 

IST e Aids na População Brasileira de 15 a 64 anos” (PCAP), 25% da população 

brasileira iniciou a atividade sexual antes dos 15 anos, e outros 35%, entre 15-19. 

Quase 30% da população entre 15 e 49 anos relataram múltiplas parcerias no ano 

anterior à pesquisa, sendo 47% homens e 18% mulheres. A porcentagem de 

pessoas que relataram o uso regular de preservativos foi de apenas 39% entre 

aquelas com 15 a 64 anos de idade. (3) 

Conforme a Portaria número 1.271, de 6 de junho de 2014, são infecções de 

notificação obrigatória: sífilis adquirida, sífilis em gestante, sífilis congênita, 

hepatites virais B e C, infecção pelo HIV, infecção pelo HIV em gestante, parturiente 

ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV. A síndrome 
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do corrimento uretral masculino é de notificação compulsória e as demais IST, se 

considerado conveniente, podem ser incluídas na lista de notificação dos 

estados/municípios. Assim como na população geral, tais notificações não ocorrem 

de forma adequada no meio militar pois muitas infecções são assintomáticas e 

ainda não se estabeleceu um programa de rastreio consistente. (3) 

O estudo publicado pelo Ministério da Saúde em 2008, “Prevalências e 

frequências relativas de doenças sexualmente transmissíveis em populações 

selecionadas de seis capitais brasileiras, 2005” avaliou a situação das IST no país. 

A prevalência de IST bacterianas foi de 14,4%, e a das virais, 41,9%. A infecção 

pelo HPV foi elevada principalmente entre os adolescentes no início da atividade 

sexual, assim como as infecções por gonococo e clamídia. No estudo de Miranda 

et. al., 12,9% dos jovens do sexo masculino de 17 a 20 anos, conscritos do Exército 

Brasileiro, relataram já terem tido algum problema relacionado às IST como: 

corrimento uretral, bolhas, feridas ou verrugas no pênis, sendo encontradas as 

taxas mais altas nas regiões Norte e Nordeste. (3) (4) (5) 

Nas mulheres, os HPV de alto risco oncogênico estão associados ao câncer 

de colo, vagina e vulva. As IST caracterizadas tanto por corrimentos como as 

assintomáticas, também podem aumentar o risco da neoplasia cervical, uma vez 

que o processo inflamatório desencadeado, facilita a persistência da infecção pelo 

HPV. Nos homens, os HPV oncogênicos associam-se ao câncer de pênis e, em 

ambos os sexos, ao câncer anal e de orofaringe, incluindo língua e amígdalas. Já 

os HPV de baixo risco oncogênico podem produzir verrugas genitais. (6) (7) (8) (9) (10) 

A Chlamydia trachomatis (CT) e a Neisseria gonorrhoeae (NG) há muito são 

consideradas importantes agentes entre as IST. De acordo com a OMS, a 

Chlamydia é a IST bacteriana mais frequente no mundo, acometendo mais 

comumente os jovens. (11) (12). Em mulheres não tratadas, a infecção pode evoluir 

para doença inflamatória pélvica (DIP), comprometer as tubas uterinas e resultar 

em infertilidade, dor pélvica          crônica e gravidez ectópica.  Na gestante pode infectar 

a placenta e o líquido amniótico, e desencadear aborto espontâneo, parto 

prematuro, além de conjuntivite gonocócica do neonato. (13) (14) (15) (16) 

Segundo a OMS, a infecção por Neisseria gonorrhoeae (NG) é a segunda IST 

mais comum no mundo. Transmitida por via sexual vaginal, anal e oral desprotegida 

com parceria portadora da bactéria, a infecção leva a altas taxas de morbidade em 
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ambos os sexos. Estudos epidemiológicos mostram que a infecção gonocócica é 

facilitadora da infecção pelo HIV (17) (18) (19) (20). 

Um grande levantamento entre mulheres do exército nos Estados Unidos no 

período de janeiro de 1996 a dezembro de 1997 identificou prevalência de infecção 

por Clamídia de 9,2%, com pico de 12,2% na faixa etária dos 17 anos. A prevalência 

diminuiu acentuadamente com o aumento da idade, 5% para mulheres acima de 

25 anos de idade. (21)  

De acordo com recente estudo norte-americano, as IST estão em ascensão 

nas forças armadas dos Estados Unidos e as mulheres são mais afetadas do que 

os homens em todas as infecções, exceto sífilis. Soldados mais jovens, com idade 

igual ou inferior a 24 anos, são afetados em taxas mais altas do que qualquer outra 

faixa etária para a maioria dos agentes. (28) 

As mulheres são um número crescente dentro das Forças Armadas, 

colocando-se também como provedoras.   O militarismo, entretanto, ainda é um 

espaço predominantemente masculino, em que a mulher tem lugar marcado como 

esposa e parceira do marido militar. (29) (30) (31) (32) 

No EB, militares femininas correspondem a 3,2% do efetivo da Força e a 5,35% 

dos ativos na guarnição militar de Campinas. Comparando-se com as forças 

armadas britânicas, na qual 10% do efetivo são mulheres, percebe-se que o Brasil 

ainda está muito aquém do contingente feminino de outras nações. (33) 

No Brasil há poucos estudos relacionando o comportamento militar com IST ou 

quaisquer outras doenças. Desde 1996, o Departamento Brasileiro de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis IST-AIDS e Hepatites Virais conduz pesquisas 

periódicas e anônimas por amostragem probabilística para determinar a 

prevalência de HIV, de hepatites B e C e de sífilis, avaliando os comportamentos 

sexuais e de risco entre os recrutas de 17 a 22 anos, do Exército Brasileiro (EB) 

por meio de questionários. (22) (23) (24)  

Atualmente, uma das grandes preocupações no EB é a saúde sexual das 

mulheres que estão adentrando à carreira militar, muito jovens, com cerca de 17 a 

20 anos, na linha bélica. (25)  

Segundo a Organização Panamericana de Saúde, metade das novas infecções 

pelo HIV surge em menores de 24 anos, sendo a maioria transmitida sexualmente. 

(26) (27)  
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Há, portanto, o interesse em investigar as IST nas mulheres envolvidas com o 

meio militar, bem como o perfil socioepidemiológico dessa população. 
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2. OBJETIVOS 

 
Avaliar a prevalência de infecções sexualmente transmissíveis: HIV, hepatites 

B e C, sífilis, papilomavirus humano, Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia  

trachomatis entre mulheres da Guarnição militar de Campinas, bem como seu perfil 

sócio-epidemiológico. Propõe-se neste estudo avaliar a presença de IST entre 

mulheres atendidas no Posto Médico do Exército, em demanda espontânea, 

usuárias do Fundo de Saúde do Exército (FuSEx), que tenham ou já tiveram vida 

sexual ativa e que sejam militares ou que tenham relações sexuais com militares.  

 
Objetivos Específicos 
 
a. Identificar o tipo de vinculação da mulher com o sistema de saúde do 

Exército e o círculo hierárquico a que ela pertence;   

b. Identificar o perfil socioepidemiológico de todas as mulheres atendidas 

por meio de  anamnese ginecológica dirigida; 

c. Descrever as queixas ginecológicas, bem como os achados positivos 

de exame físico, citologias, colposcopias e histologias; 

d. Identificar a prevalência das IST: HIV, hepatites B e C, sífilis, HPV, 

clamídia e gonorréia; 

e. Correlacionar o tipo de IST com as faixas etárias:  <25 anos e ≥25 

anos. 
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THE BRAZILIAN ARMY AND THE LOW PREVALENCE OF SEXUALLY 

TRANSMITTED INFECTIONS IN WOMEN OF THE MILITARY 

GARNITION OF CAMPINAS BETWEEN 2017 TO 2020 

 

 
SUMMARY 

 
BACKGROUND: Given the characteristics of the missions, intense interpersonal contact 

and a wide variation in casual relationships, military has long been recognized as a high-risk 

population for STI.  

OBJECTIVE: Verify the prevalence of sexually transmitted infections (STI), as well as the 

socio-epidemiological profile of women in the military garrison of Campinas. 

DESIGN AND SETTING: This is a prospective cross-sectional epidemiological study to 

assess the prevalence of HIV, hepatitis B and C, syphilis, HPV, chlamydia and gonococcus 

in military women, or companions of soldiers with active or previous sexual life assisted by 

the Health Fund in the military garrison of Campinas. 

METHODS: Were allocated to the study 647 women, complying with the non-inclusion 

criteria. These were submitted to clinical and laboratory tests for STI research. For statistical 

analysis, they were divided into groups with and without STI and age groups. 

RESULTS: The largest number of women corresponds to military dependents and the most 

were asymptomatic. The prevalence of STI, in ascending order, was: 0.3% for hepatitis B and 

C, 0.62% for syphilis, 0.62% for gonorrhea, 1.08% for chlamydia and 2.63% for HPV. There 

were no cases of HIV.  

CONCLUSIONS: The Brazilian Army has the most women like dependents of the military, 

belonging to the hierarchical circle of the squares. Early onset of sexual activity favored STI 

about twice and younger women had about seven times more chlamydia infections. In the 

general population studied, the prevalence of STI was lower than expected in relation to the 

armed forces of other nations. 

 

KEYWORDS (MeSH terms): Infection. Prevalence. Disease, sexually transmitted. 

AUTHORS' KEYWORDS: Brazilian Army. Military. Sexually transmitted infections. 

Military women. Chlamydia. 
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1. INTRODUCTION 

 

 In the armed forces, the characteristics of the missions, the intense interpersonal 

interaction, the wide variation in casual relationships, the long periods of abstinence and 

transit favor sexually transmitted infections (STIs). STI rates among US military personnel 

have historically been higher than those among civilians. 1 

Young male soldiers are likely to be the main vectors of STIs, which can increase 

transmission to young military women and dependents, since close coexistence can stimulate 

affective and sexual bonds. Irregular use of condoms can also have a big impact. Chao et al. 

demonstrated that 25% of the Brazilian population had sexarche before 15 years of age, and 

another 35% between 15-19 years of age. In that same survey, the regular use of condoms 

was unsatisfactory, with only 39% of use among people aged 15-64 years. 2,3,4 

A large survey of women in the US military identified a 9.2% prevalence of Chlamydia 

infection in female recruits, with a peak of 12.2% at 17 years of age. Prevalence declined 

markedly with increasing age, 5% for women over 25 years of age. 5 

In Brazil, there are few studies relating military behavior to STIs or any other diseases. 

Since 1996, the Brazilian Department of Sexually Transmitted Infections, STI-AIDS and 

Viral Hepatitis, has conducted probability sampling surveys to determine the prevalence of 

HIV, hepatitis B and C and syphilis, assessing sexual and risk behaviors among recruits aged 

17 to 22 years old, from the Brazilian Army (BA) through questionnaires. 6,7,8 

Currently, one of the major concerns in the Brazilian Army is the sexual health of 

women who are entering the military career, very young, between 17 and 20 years old, in 

the military line. 9 

According to the Pan American Health Organization, half of new HIV infections arise 

in children under 24 years old, the majority being sexually transmitted. 10,11 

According to a recent US study, STIs are on the rise in the US military and women are more 

affected than men in all infections except syphilis. Younger soldiers, aged 24 and under, are 

affected at higher rates than any other age group for most diseases.12 

Women are a growing number within the Armed Forces, however, militarism is still a 

predominantly male space, in which the woman has a marked place as wife and partner of 

the military husband. 13,14,15,16 
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In the Brazilian Army, female soldiers correspond to 3.2% of the Force's personnel and 

to 5.35% of the assets in the military garrison of Campinas. Comparing with the British 

Armed Forces, in which 10% of the personnel are women, Brazil is still far behind the female 

contingent of other nations.17 

  

 

     2 .  METHODS 
 

This is a prospective cross-sectional epidemiological study involving women attended 

by free and spontaneous demand at the Medical Center of the Military Garrison of Campinas, 

from 2017 to 2020. 

Initially, 1019 women attended at the Medical Center of the Military Garrison of 

Campinas were selected, military or wives and/or companions of military users of the 

Brazilian Army Health Fund, who had an active or previous sexual life, and a total of 647 

were allocated to the study. Civil servants, women with no past or present sexual life, as well 

as those who acquired any of the infections evaluated through non-sexual means were 

excluded. For comparison purposes, two groups were established: 1) GENERAL Group, 

which corresponds to the total of 647 women allocated to the study, and 2) Group WITH 

STIs, which corresponds only to those who presented a diagnosis of STI while the study. 

They underwent directed anamnesis, complete physical examination, collection of 

cervical-vaginal material and blood collection for serological tests. 

Due to the financial and logistical characteristics of the gynecology service in the 

military garrison of Campinas, the collection of material for examination of cervical-vaginal 

oncotic colpocytology was performed in a conventional environment. For the purposes of 

statistical analysis of the cytological findings, three results were established: negative, minor 

cytological alterations that corresponded to the results of squamous cell atypia of 

undetermined significance (ASCUS) and low-grade intraepithelial lesion (LSIL), 

cytological alterations greater than corresponded to the results of squamous cell atypia that 

does not exclude high grade (ASC-H), glandular cell atypia (AGC) and high grade 

intraepithelial lesion (HSIL). There was no case of cancer, so we did not compute this 

finding. 

Colposcopies were performed only in women with altered cytology results (ASC US+) 

or visual alteration of the cervix on gynecological examination. The terminology used 

followed the norms of the International Federation of Cervical Pathology and Colposcopy 
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(IFCPC 2011) and in the presence of abnormal findings, a biopsy was performed with a 

punch-hole forceps and the collected material was deposited in a vial containing a solution 

with formaldehyde and sent for pathological study. 

All molecular tests were automated. To perform the HPV hybrid capture and real-time 

PCR tests of the agents C. trachomatis (CT) and N. gonorroeae (NG), the liquid seeding 

medium Cellpreserv from KOLPLAST was used. Two samples were collected from each 

woman and placed in separate Cellpreserv vials as the analysis methodology was different 

from HPV to CT/NG. 

Blood samples for serology were collected by means of peripheral vein puncture, in the 

internal laboratory at the Medical Center of the Military Garrison of Campinas (PMGu) and 

sent for automated analysis at the central laboratory of the São Paulo Military Hospital 

(HMASP). 

In the statistical analysis, frequency comparisons were performed using the chi-square 

test, or Fisher's exact test, if necessary. The significance level was set to 0.05 and statistical 

analysis was performed using Minitab-19 software. Among the analyzes and data crossing 

between the variables, the cut-off age of 25 years was chosen, in view of the 

recommendations for CT and NG screenings in women aged between 14-25 years and for 

cervical cancer over 25 years. years old. 

 

 

3. RESULTS  

The 647 women in this research correspond to: military personnel, sexual partners of 

military personnel and dependents. The mean age was 38 years ±SD16.13. The minimum 

age was 14 years and the maximum 93 years. The analysis was carried out from 2017 to 

2020 and, in this last year, there was a significant decrease in visits, with a consequent 

decrease in the number of women who could be evaluated, due to the beginning of the 

COVID-19 pandemic. 
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In the general population studied, the prevalence of STIs, in increasing order of 

incidence, was 0% HIV, 0.3% hepatitis B and C (2 cases), 0.62% syphilis (4 cases), 0.62 % 

gonorrhea (4 cases), 1.08% chlamydia (7 cases) and 2.63% HPV (17 cases). As there were 

no cases of HIV infection, this was removed from the tables and graphs presented. The 

frequency of infections found in the group of 30 women with 34 diagnosed STIs was 5.89% 

for hepatitis B and C, 11.77% for syphilis, 11.77% for gonorrhea, 20.58% for chlamydia and 

50% for HPV. (Chart 1) 

 

In the general epidemiological assessment, the largest number corresponds to the 

dependents of the military, with a total of 479 women (74.03%), followed by 117 (18.08%) 

full-time military women and, finally, 51 (7.88%) pensioners. 

 The group aged 25 years or older had the highest absolute number of women (480) and 

the most frequent relationship presented in this same group was “dependents” of military 

personnel with 73.95%, a statistically significant result (p=0.00001). 

About rank or graduation, in the lowest age group, there was a preponderance of 

"soldiers" (63.47%) and in the highest, there was an almost equal division between enlisted 

and officers with 52.7% and 47.29%, respectively (p=0.0159). Thus, according to the 

hierarchical circle to which the woman belongs, we had a preponderance, in general, of the 

enlisted circle, with about 11% more than the circle of officers. Regarding age groups, it is 

noted that the largest proportion of the enlisted circle is even more evident in the group of 

people under 25 years old, with almost 30% more than the circle of officers. In the older age 
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group, the proportion is similar between the 2 circles. There was statistical significance for 

these data. (Table 1) 

In the group of 30 women with diagnosed STIs, 18 were younger than 25 years old and 

12 were 25 years old or older. The largest number also corresponded to military dependents, 

with a total of 23 women (76.67%), followed by 7 (23.33%) full-time military personnel 

and, finally, no pensioners, but without statistical significance between the types of 

attachment, hierarchical circles, and age groups. (Table 1). The mean age in this group was 

36.9 years with ±SD10.46, with a minimum age of 17 years and a maximum of 59 years. 

By subtracting the infected women from the 647 women studied, we created a NO STI 

group with 617 women. We then established the comparison WITHOUT STIs (n=617) with 

the group WITH STIs (n=30). 

  

  

In the WITH STI group, more than half of the population studied was nulliparous, while 

the rest had between one and three children, and no woman had more than three children. 

The number of abortions was almost five times higher in the WITHOUT STI group, a 

statistically significant finding (p=0.00007). (Table 2) 

The number of partners was restricted to 10 for about 80% of women in both groups. 

However, the percentage of women WITH STIs was about seven times higher (p=0.00343) 

when they had 11 or more partners . (Table 2) 
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Most WITHOUT STI women were in established relationships, while most women 

WITH STIs were without a steady partnership, but without statistical relevance in this data. 

(Table 2) 

The earlier age of sexual initiation, with 17 years or less, favored about 1.5 times more 

the presence of STIs and, almost 2 times more when with 14 years or less. (Table 2) 

 

Most women, 75%, were asymptomatic and went to the consultation for routine exams. 

Oncotic colpocytology was performed in 483 women, who were 25 years of age or older and 

others who showed a desire to undergo the examination. In the cervical-vaginal cytological 

evaluation performed, the results were: 410 normal exams, corresponding to 84.89% of the 

exams collected, 68 (14.08%) with minor alterations and 5 (1.03%) with major alterations. 

There were only cases of ASCUS, LSIL and HSIL, and there were no cases of AGC or ASC-

H. Of the colposcopies resulting from altered cytology, we had a total of 73, being 60 (82.2%) 

normal, 12 (16.44%) with minor findings and 1 (1.37%) with major findings. Of the 13 biopsies 

generated, 7 (53.84%) had a report of chronic cervicitis, 5 (38.46%) had low-grade lesions and 

1 (7.69%) had a high-grade lesion. Thus, after colpo-histological confirmation, of the 483 

women, approximately 1% were diagnosed with a low-grade lesion in the uterine cervix and 

0.21% as a high-grade lesion as the final diagnosis. 
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There were three cases of concomitant STIs, totaling 34 infections for 30 women, one 

woman with HPV associated with Chlamydia and Gonococcus and, the other two with 

Chlamydia and Gonococcus. 

Looking at the GENERAL population, the ratio of infection in both age groups for 

chlamydia to gonorrhea trended toward 2:1. The group of younger than 25 years, when 

compared to the older group, showed a tendency towards a higher proportion of Chlamydia and 

Neisseria, the same for syphilis and HPV, and a lower proportion for hepatitis. Chlamydia was 

more frequent in women under 25 years of age (p=0.0144) and Gonorrhea showed a similar 

trend (p=0.0549). (Table 3, Graph 1) 

Making the same age comparison in women WITH STIs, the group of children under 

25 years of age also tended to have a higher proportion of Chlamydia and Neisseria, but lower 

for syphilis and hepatitis. HPV was significantly more prevalent in older women (p=0.00158). 
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Graph 1: Numeric comparison between women WITH STIs in relation to age group. 

 

 

4. DISCUSSION 
 

This study is unprecedented for the Brazilian Armed Forces. Previous studies have only 

involved young, conscripted men who are entering mandatory military service. 

The military garrison of Campinas is made up of more than 7000 beneficiaries of the 

Brazilian Army Health Fund (FuSEx), with around 2600 active-duty military men and 

women. 

Most of the women treated as outpatients sought preventive gynecological consultation, 

75% of them were asymptomatic. This data is consistent with the profile of the Brazilian 

female population, which is more concerned with health when compared to the male 

population. When complaints occurred, the most frequent was genital discharge, especially 

in the younger group. 

Due to the type of activity developed, some military women and military companions 

are more likely to be involved in high-risk sexual practices and to contract STIs, for the 

following reasons: less use of barrier contraception, little knowledge about gynecological 

health and, less education level. 18,19,20,21 
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However, a bias that we can point out for the population studied, refers to a military 

garrison located in a region of greater purchasing and educational power, with a high human 

development index (HDI), the region of Campinas; this may explain the low number of 

diagnosed STIs, regardless of the age factor. It is also a population that has adequate 

guidance for preventive measures, in addition to being a peace army. 

In this study, the hierarchical circle of the squares made up most women, with almost 

56% being that, for this class, it is only required that they have a technical high school level 

or elementary education. For officers, higher education is required. 

The highest prevalence of stable relationships was directly proportional to the absence 

of STIs, with 60.62% in the group WITHOUT STIs, however, in the group WITH STIs, 

there was an inversion of this proportion, with 53.33% of women without a steady 

partnership, thus, consistent with the greater presence of STIs in the groups where there is 

greater turnover in the partnership. 

In the evaluation of the 647 women, most of them, 54.87%, started sexual activity later, 

when they were 18 years old or older. Probably because they have more stable habits, 

infringed by military customs, which may have been a protective factor against STIs. 

Early sexual intercourse favored the presence of STIs, given that 56.67% of women with 

STIs had sexual intercourse under 17 years of age. Thus, corroborating what is known 

regarding early sexual initiation and the inconsistent use of condoms in the first sexual 

intercourse, which could leave adolescents in a situation of greater vulnerability. 

In this line, if we consider women up to 17 years of age as adolescents, we have 

approximately 40% of all women starting their sexual activity in adolescence and less than 

7% of girls starting their sexual activity up to 14 years of age. This number is lower than the 

10% described in a recent study carried out in Italy.22 

A more constant behavior was observed in relation to the partnership, since more than 

70% of the women had only between 1 and 5 partners. In general, this picture reflects an 

expected "family model", operated by the Army, which reflects the case of families in which 

only the husband is in the military. Unlike the US military, where nearly 60% of women 

report having more than one sexual partner a year. A separate study revealed that 27% of 

female service members interviewed had more than one partner in the previous 90 days. In 

this, only 17% reported regular condom use. It is noteworthy that there is an important 

difference in the behavior of the military in periods of war compared to periods of peace, 

since wars are, until today, considered a harbinger of STIs. 24,25,26 
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For the World Health Organization, adolescence can be understood as a fundamentally 

biological process, which happens in individuals between 10 and 19 years of age. A survey 

found that 49.25% of the investigated adolescents had already started their sexual life. The 

occurrence of the first intercourse before 15 years of age was present in about 30% of these 

individuals. These data are like those of other studies, which revealed that most adolescents 

experience their first sexual intercourse at this age. Early sexual initiation is still considered 

a risk factor, as is the number of sexual partners for exposure to STIs. 23 

Like the GENERAL population, the STI group, in its entirety (100%), had between 0 

and 3 children, 60% of whom were nulliparous. Therefore, the presence of STIs did not 

cause an increase in the number of abortions, since women WITHOUT STIs had about five 

times more abortions than women WITH STIs. Again, military habits that even involve 

military families seem to favor family planning, as well as the prevention of STIs and of the 

483 women, approximately 1% were diagnosed with a low-grade lesion in the uterine cervix 

and 0.21% as a high-grade lesion as the final diagnosis. 

There were three cases of concomitant STIs, totaling 34 infections for 30 women, one 

woman with HPV associated with Chlamydia and Gonococcus and the other two with 

Chlamydia and Gonococcus. 

Looking at the GENERAL population, the ratio of infection in both age groups for 

chlamydia to gonorrhea trended toward 2:1. The group of younger than 25 years, when 

compared to the older group, showed a tendency towards a higher proportion of Chlamydia 

and Neisseria, the same for syphilis and HPV, and a lower proportion for hepatitis. 

Chlamydia was more frequent in women under 25 years of age (p=0.0144) and Gonorrhea 

showed a similar trend (p=0.0549). (Table 3, Graph 1) 

Making the same age comparison in women WITH STIs, the group of children under 

25 years of age also tended to have a higher proportion of Chlamydia and Neisseria, but 

lower for syphilis and hepatitis. HPV was significantly more prevalent in older women 

(p=0.00158). 

 

5. CONCLUSION 

The present study with women attended at the Medical Center of the Military 

Garrison of Campinas in the period between 2017 and 2020, showed a low prevalence of 

STIs, with 4.64% of the studied population infected by at least one agent surveyed. The 
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combined prevalence of hepatitis B and C was 0.30%, syphilis was 0.62%, chlamydia and 

gonococcus 1.08% and 0.62% respectively, and HPV 2.62%. There were no cases of HIV. 

There was no statistically significant difference for Hepatitis B and C, syphilis, and HPV 

infections. In relation to chlamydia infection, with statistical significance, there was a 

prevalence in women under 25 years of age and neisseria infection followed the same 

trend. Early sexual intercourse prevailed in the younger age group and favored the 

presence of STIs in both age groups. 
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4  DISCUSSÃO 

 
O Brasil é um país de dimensões continentais portanto, há grande 

heterogeneidade populacional com variações significativas dos costumes, 

hábitos sexuais e do índice de desenvolvimento humano, bem como diversidade 

na prevalência das infecções sexualmente transmitidas nas diferentes regiões 

nacionais. Como exemplo, em 2021, as regiões Sudeste e Sul apresentaram 

taxas de detecção de sífilis em gestantes superiores à do país, enquanto as 

taxas de incidência de sífilis congênita das regiões Nordeste e Sudeste 

superaram a taxa nacional. (34) 

Este estudo é inédito para as Forças Armadas brasileiras. Uma das 

grandes preocupações atuais no Exército Brasileiro é acerca da saúde sexual 

das mulheres que estão adentrando à carreira militar muito jovens, com cerca de 

17 a 20 anos, na linha bélica, o que antes de 2016 não era permitido. Estudos 

anteriormente realizados envolveram apenas homens jovens conscritos, que 

estavam adentrando ao serviço militar obrigatório.  

A Guarnição militar de Campinas é composta por mais de 7000 

beneficiários do Fundo de Saúde do Exército (FuSEx), sendo cerca de 2600 

militares da ativa entre homens e mulheres. À medida que o número de mulheres 

nas forças armadas aumenta, cresce também a necessidade de melhores 

cuidados ginecológicos e prevenção de IST. 

Grande parte das mulheres atendidas ambulatorialmente foi em busca de 

consulta ginecológica preventiva, 75% delas eram assintomáticas. Este dado é 

condizente com o perfil da população feminina brasileira que tem maior 

preocupação com a saúde quando comparada à população masculina. Quando 

ocorreram queixas, a mais frequente foi corrimento genital, principalmente no 

grupo das mais novas.  

Fatores como menor uso de contracepção de barreira, pouco 

conhecimento sobre saúde ginecológica, e menor nível de escolaridade fazem 

com que algumas mulheres militares e companheiras de militares sejam mais 

propensas a se envolverem em práticas sexuais de alto risco e contrair IST. (35) 

(36) (37) 
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Neste estudo, o círculo hierárquico das praças compôs a maioria das 

mulheres, com quase 56% sendo que, para essa classe, é exigido apenas que 

se tenha o nível médio técnico ou, o ensino fundamental. Para os oficiais, é 

exigido o ensino superior. Sendo assim, na faixa etária mais jovem, com idade 

menor de 25 anos, houve importante preponderância das praças sobre os 

oficiais, com 63,47% e 36,52% respectivamente. No grupo de mais idade, apesar 

das praças também estarem em maior número, com 52,7%, aproximou-se 

bastante do número de oficiais com 47,29%. A diferença entre os grupos foi 

estatisticamente significante. A menor idade associada a baixa escolaridade 

pode ter favorecido maior número de IST nessa população, correspondendo a 

cerca de 73,33% das infectadas. Ficou evidente, então, o maior número de 

mulheres dependentes de militares e pertencentes ao círculo hierárquico das 

praças, de forma significativa tanto no grupo geral quanto no grupo de mulheres 

com IST, com predomínio de multiparidade em mulheres acima de 25 anos e 

nuliparidade em abaixo de 25 anos. 

A maior prevalência de relacionamentos estáveis foi diretamente 

proporcional à ausência de IST, com 60,62% no grupo SEM IST. No grupo COM 

IST, houve a inversão dessa proporção, contando com 53,33% de mulheres sem 

parceria fixa, condizente com a maior presença de IST nos grupos onde há maior 

rotatividade de parceria. 

Na população GERAL, possivelmente, o início sexual tenha sido 

postergado devido à alta cobrança de sucesso nos concursos para adentrar à 

carreira militar ou, no vestibular, seguindo o exemplo dos pais titulares e, assim, 

a sexarca se daria após a aprovação dessas jovens nos concursos. Para a 

Organização Mundial de Saúde, a adolescência pode ser compreendida como 

um processo fundamentalmente biológico, que acontece nos indivíduos entre os 

10 e 19 anos de idade. Uma pesquisa constatou que 49,25% dos adolescentes 

investigados já haviam iniciado sua vida sexual. A ocorrência da primeira relação 

antes dos 15 anos de idade se fez presente em cerca de 30% desses indivíduos. 

Estes dados são semelhantes aos de outros estudos, que revelaram que a 

maioria dos adolescentes vivencia a sexarca nessa idade. A iniciação sexual 

precoce ainda é considerada um fator de risco, assim como o número de 

parceiros sexuais para exposição às IST. (36) 
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Na avaliação das 647 mulheres, grande parte delas, 54,87%, iniciou a 

atividade sexual mais tardiamente, com 18 anos ou mais. Provavelmente por 

apresentarem hábitos mais estáveis, infringidos pelos costumes militares, 

podendo, assim, ter sido um fator de proteção contra IST.  

A sexarca precoce, favoreceu a presença de IST, uma vez que 56,67% 

das mulheres COM IST iniciaram atividade sexual antes dos 17 anos. A coitarca 

precoce assim como uso inconsistente do preservativo na primeira relação 

sexual, deixam as adolescentes em situação de maior vulnerabilidade.  

Em nossa amostra 40% de todas as mulheres iniciaram atividade sexual 

abaixo dos 17 anos e menos de 7% das meninas iniciaram até os 14 anos. Este 

número é menor do que os 10% descritos em estudo recente feito na Itália. (36) (38)  

Notou-se um comportamento mais constante com relação à parceria, pois 

mais de 70% das mulheres tiveram entre 1 e 5 parceiros. De maneira geral, esse 

quadro traduz um "modelo de família" esperado, operado pelo Exército que 

reflete, em particular, o caso das famílias em que só o marido é militar. 

Diferentemente das forças armadas americanas, em que quase 60% das 

mulheres relatam ter mais de um parceiro sexual no ano. Um estudo separado 

revelou que 27% das militares entrevistadas apresentaram mais de um parceiro 

nos 90 dias anteriores. Nesse, apenas 17% relataram uso regular de 

preservativo. Ressalta-se que existe importante diferenciação do 

comportamento dos militares em períodos de guerra em comparação com 

períodos de paz, uma vez que as guerras são, até hoje, consideradas prenúncio 

de IST. (30) (36) (39) 

De forma semelhante à população GERAL, o grupo COM IST, em sua 

totalidade (100%), teve entre 0 e 3 filhos, sendo que 60% delas eram nulíparas. 

Portanto, a presença de IST não causou aumento do número de abortamentos, 

uma vez que as mulheres SEM IST apresentaram cerca de cinco vezes mais 

abortamentos que as COM IST.  Novamente, os hábitos militares que envolvem 

inclusive as famílias militares, parecem favorecer o planejamento familiar, bem 

como a prevenção de IST e gestações não planejadas.  

Na população GERAL, as prevalências das infecções por hepatites B e C 

(HBsAg e HCV), sífilis (VDRL) e HPV não apresentaram diferença 

estatisticamente significante quando comparadas às diferentes faixas etárias. A 
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infecção por Clamídia, quando comparadas as faixas etárias, apresentou 

diferença estatisticamente significante com uma porcentagem mais de sete 

vezes maior nas mulheres abaixo de 25 anos e, a gonorréia seguiu a mesma 

tendência, porém sem relevância estatística. (36) (39) 

Foi diagnosticado apenas um caso de cada hepatite (B e C) com a 

prevalência para cada de 0,15%, muito abaixo da prevalência nacional que gira 

em torno de 7% para B e 1 a 2% para C. Tal fato se deve, possivelmente, à 

triagem laboratorial prévia sofrida pelas pessoas que prestam os concursos 

públicos para adentrar à carreira militar e, também, por se tratar, basicamente, 

de um exército de paz, no qual os militares ficam menos sujeitos à aquisição de 

doenças pois as condições extremas de trabalho não são frequentes. (40) (41) (42) 

As hepatites B e C foram encontradas apenas em mulheres acima de 25 

anos. Entre as demais IST investigadas, houve predomínio em mulheres mais 

jovens.  

Como não houve casos de HIV em nossa população, provavelmente pelos 

mesmos motivos que das hepatites, não pôde ser estabelecida correlação com 

outras carreiras.  Comparando-se ao exército americano, da mesma forma, um 

diagnóstico de HIV impede a entrada em serviço e pode afetar a capacidade de 

um membro existente de se desdobrar em certas operações militares. A 

prevalência dessa infecção nesse tipo de população pode ser, aparentemente, 

mais baixa que da população em geral, entretanto, a cada ano, 

aproximadamente 350 novas infecções por HIV são diagnosticadas em membros 

dos serviços militares dos EUA, com a maioria das infecções tendo sido 

adquiridas dentro dos Estados Unidos. (43) (44) 

 

A prevalência de sífilis nesse estudo foi de 0,62%, semelhante a global 

estimada pela OMS de 0,1% a 1,6% entre 2009 e 2016. Mais recentemente, em 

2021, a estimativa nas Américas foi de 1% entre as mulheres, número pouco 

maior do que observamos. (45) A sífilis está, atualmente, em ascensão no Brasil 

e no mundo, mas na nossa amostra, devido aos relacionamentos mais estáveis, 

não se notou esse avanço. (42) 
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Um viés que se pode assinalar na população estudada, é o fato da 

guarnição militar de Campinas estar localizada em uma região de maior poder 

aquisitivo e educacional, com índice de desenvolvimento humano (IDH) alto.  

Este fato associado ao de se tratar de um exército de paz poderia justificar o 

baixo número de IST diagnosticadas, independente do fator idade. (46) (47) 

No Brasil, o rastreio do câncer de colo uterino é realizado a partir dos 25 

anos de idade, oportunisticamente por meio da citologia oncótica. (41) 

De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o rastreio de câncer de colo 

de útero no Brasil (2016), na população, foram encontradas atipias, em cerca de  

2,21% das amostras com alterações menores e 0,59% alterações maiores. Os 

exames de citologia coletados (483) em nossa pesquisa mostraram que, na 

grande maioria (84,89%), não havia alterações, em 14,08% as alterações foram 

menores e em apenas 1,03% maiores. A prevalência de alterações menores 

nessa população foi muito superior à população brasileira em geral, mas as 

alterações de alto grau, mantiveram-se semelhantes. Após confirmação colpo-

histológica destas mulheres com citologia alterada, chegou-se aproximadamente 

ao diagnóstico de 1% de lesão de baixo grau em colo uterino e, 0,21% de lesão 

de alto grau, taxas consideradas baixas. 

Isto provavelmente porque não houve limitação da idade a 25 anos para 

início do rastreamento citológico, o que pode representar um viés desse estudo. 

Em mulheres jovens a prevalência de alterações citológicas menores 

consequentes à infecção pelo HPV tende a ser maior. Não houve a confirmação 

histológica de tais alterações sugerindo baixa sensibilidade da citologia, 

demonstrando que alterações subjetivas, menores, podem traduzir inflamações, 

atrofias ou outros tipos de infecções. (45) (42)  

A prevalência de HPV em toda a nossa população foi de 2,63%, com 

apenas um caso de LIEAG confirmada por biópsia, correspondendo a 

aproximadamente 6% dos casos de HPV positivos. 

São escassos os dados na literatura sobre a infecção pela clamídia e pelo 

gonococo no Brasil. Geralmente essas informações vem de estudos isolados de 

um serviço ou município envolvendo diferentes regiões do país, uma vez que a 

infecção por CT não é de notificação obrigatória. 
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Em 2018, o CDC americano estimou a prevalência da CT em 1,7% para 

população geral entre 14 e 39 anos. Esta prevalência subiu para 4,7% no grupo 

específico de mulheres sexualmente ativas entre 14 e 24 anos e para 13.5% 

entre mulheres negras não hispânicas. A OMS de 2021, estimou prevalência de 

6,5% de clamídia e 0,5% de gonorréia na população feminina americana30. 

Observamos em nosso estudo menores números de CT e similar de NG, com 

prevalência 1,08% e, 0,62% respectivamente. Uma provável justificativa para 

menores taxas da clamídia seria o conhecimento de medidas preventivas como 

o uso de condon por parte desta população. 

Na população GERAL, a prevalência da infecção por clamídia mostrou 

diferença estatisticamente significante quando comparadas as faixas etárias 

sendo 8 vezes maior entre mulheres abaixo de 25 anos. A prevalência de 

infecção por gonococo seguiu a mesma tendência, porém sem diferença 

estatisticamente significante quando comparadas as faixas etárias. Em nosso 

estudo, a prevalência de infecção por clamídia e gonococo foi inferior àquela 

encontrada em outros locais e o grupo de mulheres mais jovens foi mais 

comumente acometido. 
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5 CONCLUSÕES 

 

1-O presente estudo mostrou baixa prevalência de IST, com 4,64% da 

população estudada, sendo hepatites B e C somadas 0,30%, de sífilis 0,62%, de 

Clamidia e Gonococo 1,08% e 0,62% respectivamente e HPV 2,62%. Não houve 

caso algum de HIV. 

2- Dependentes de militares foi o vínculo mais preponderante com 

aproximadamente 75%, seguidas pelas mulheres militares titulares com cerca 

de 18% e pensionistas com 8%. O círculo hierárquico das praças foi 

preponderante, com quase 56% de todas as mulheres atendidas. 

3-Houve predomínio de multiparidade em mulheres com 25 ou mais anos 

e nuliparidade nas abaixo de 25 anos. A proporção do número de abortamentos 

nas mulheres com 25 ou mais anos foi superior à da faixa etária mais jovem. A 

sexarca precoce preponderou na faixa etária mais jovem e favoreceu a presença 

de IST nos dois grupos etários.  

4-Na comparação das faixas etárias em relação aos achados de exame 

físico, colposcopias, resultados de citologia e histologia, não houve diferença 

estatisticamente significante. Quando houve alguma queixa ginecológica, a de 

corrimento genital teve proporção duas vezes maior na faixa etária mais jovem.  

5-De acordo com as faixas etárias, as infecções por vírus das hepatites B 

e C foram encontradas apenas acima de 25 anos. Houve o mesmo número 

absoluto de infectadas por sífilis em ambas as faixas etárias. A infecção pelo 

HPV foi encontrada na faixa etária mais velha com número absoluto quase duas 

vezes maior, mas proporcionalmente mais frequente na faixa mais jovem.  Não 

houve diferença estatisticamente significante para essas infecções. Já em 

relação à infecção por clamídia, houve prevalência com significância estatística 

nas mulheres abaixo de 25 anos e a infecção por neisseria seguiu a mesma 

tendência. 
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6 ANEXOS 
 

Anexo 1 - Carta de aprovação do Projeto de Pesquisa da EPM – UNIFESP (CEP) 
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Anexo 2a- Parecer Consubstanciado final do CEP e dispensa de apresentação 
ao CONEP  
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Anexo 2b- Parecer Consubstanciado final do CEP e dispensa de apresentação 
ao CONEP  
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Anexo 2c- Parecer Consubstanciado final do CEP e dispensa de apresentação 
ao CONEP  
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Anexo 3 – Aprovação da pesquisa pelo Subdiretor Técnico de Saúde da 
DSau/EB 
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Anexo 4 - Aprovação da pesquisa pelo Comandante da 11ªBda Inf L de 
Campinas 
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Anexo 5. Termo de consentimento livre e esclarecido apresentado às 
mulheres 
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Anexo 6. Distribuição de outros dados de anamnese das mulheres atendidas 
no PMGu/CAS, segundo faixa etária 
 
 
 
 
Anexo 6. Distribuição de outros dados de anamnese das mulheres do grupo GERAL, segundo 
faixa etária 
 

Variável < 25 (n=167)  25 (n=480) P* 

Dismenorréia      
Sim 33 (19,76%) 44 (9,16%) 

0,0005* 
Não 134 (80,24%) 436 (90,83%) 

Climatério       
Sim 0 (0%) 116 (24,17%) 

0,0000* 
Não 167 (100%) 364 (75,83%) 

Tabagismo      
Sim 4 (2,39%) 14 (2,91%) 

1,0000 
Não 163 (97,60%) 466 (97,08%) 

* Teste de Qui-quadrado 
 
 
 
 
 
 

Anexo 7. Distribuição das queixas das mulheres, segundo faixa etária 
 
 
Anexo 7. Distribuição das queixas das mulheres, segundo faixa etária 

 
Variável < 25 (n=167) ≥ 25 (n=480) P* 

Dor pélvica      
Sim 17 (10,17%) 53 (11,04%) 

0,8851 
Não 150 (89,82%) 427 (88,96%) 

Dispareunia      
Sim 8 (4,79%) 37 (7,71%) 

0,2219 
Não 159 (95,21%) 443 (92,9%) 

Corrimento      
Sim 41 (24,55%) 58 (12,08%) 

0,0003* 
Não 126 (75,45%) 422 (87,92%) 

      

* Teste de Qui-quadrado de Pearson 
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Anexo 8. Distribuição dos resultados das citologias, segundo faixa etária 
 
 
Anexo 8. Distribuição dos resultados de citologia, segundo faixa etária 
 

Variável < 25 (n=167)  25 (n=480) P* 

Colpocitologia Oncótica      
Normal 70 (85,36%) 340 (84,78%) 

0,6625 
ASCUS 
LIEBG 

6 
4 

(7,32%) 
(4,88%) 

55 
3 

(13,71%) 
(0,75%) 

LIEAG 2 (2,44%) 3 (0,75%) 
TOTAL 82 (100%) 401 (100%)  

* Teste de Qui-quadrado de Pearson 

 

 
Anexo 9. Quadros sobre a distribuição de doenças concomitantes e, sobre os 
relacionamentos de CT/NG com as sintomatologias apresentadas 
 

Quadro 9a. Presença de IST concomitantes em determinadas mulheres 

Mulher Idade 
Hep. B Hep. C Sífilis HPV  Clamídia Gonorréia 

L.B.V. 19    + + + 

F.G.P. 19     + + 

D.G.L. 23     + + 

 

 
Quadro 9b. Presença de CT/NG relacionadas aos sintomas nas mulheres infectadas 

Mulher Idade 
IST 

Sintoma 
Clamídia Gonorréia 

L.B.V. 19 + + Dor/dispareunia 

F.G.P. 19 + + Dor/dispareunia 

D.G.L. 23 + + Corrimento 

D.C.F.P. 19 + - - 

V.T.M.C. 21 + - Corrimento 

B.R.C. 45 + - - 

A.S. 27 + - Dor/dispareunia 

B.K.S.M. 25 - + Dor/dispareunia 
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	2 .  METHODS
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	3. RESULTS
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	The group aged 25 years or older had the highest absolute number of women (480) and the most frequent relationship presented in this same group was “dependents” of military personnel with 73.95%, a statistically significant result (p=0.00001).
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	In the group of 30 women with diagnosed STIs, 18 were younger than 25 years old and 12 were 25 years old or older. The largest number also corresponded to military dependents, with a total of 23 women (76.67%), followed by 7 (23.33%) full-time militar...
	By subtracting the infected women from the 647 women studied, we created a NO STI group with 617 women. We then established the comparison WITHOUT STIs (n=617) with the group WITH STIs (n=30).
	Graph 1: Numeric comparison between women WITH STIs in relation to age group.
	4. DISCUSSION

	Like the GENERAL population, the STI group, in its entirety (100%), had between 0 and 3 children, 60% of whom were nulliparous. Therefore, the presence of STIs did not cause an increase in the number of abortions, since women WITHOUT STIs had about fi...
	There were three cases of concomitant STIs, totaling 34 infections for 30 women, one woman with HPV associated with Chlamydia and Gonococcus and the other two with Chlamydia and Gonococcus.
	Looking at the GENERAL population, the ratio of infection in both age groups for chlamydia to gonorrhea trended toward 2:1. The group of younger than 25 years, when compared to the older group, showed a tendency towards a higher proportion of Chlamydi...
	Making the same age comparison in women WITH STIs, the group of children under 25 years of age also tended to have a higher proportion of Chlamydia and Neisseria, but lower for syphilis and hepatitis. HPV was significantly more prevalent in older wome...
	5. CONCLUSION
	The present study with women attended at the Medical Center of the Military Garrison of Campinas in the period between 2017 and 2020, showed a low prevalence of STIs, with 4.64% of the studied population infected by at least one agent surveyed. The co...
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	O Brasil é um país de dimensões continentais portanto, há grande heterogeneidade populacional com variações significativas dos costumes, hábitos sexuais e do índice de desenvolvimento humano, bem como diversidade na prevalência das infecções sexualmen...
	Este estudo é inédito para as Forças Armadas brasileiras. Uma das grandes preocupações atuais no Exército Brasileiro é acerca da saúde sexual das mulheres que estão adentrando à carreira militar muito jovens, com cerca de 17 a 20 anos, na linha bélica...
	A Guarnição militar de Campinas é composta por mais de 7000 beneficiários do Fundo de Saúde do Exército (FuSEx), sendo cerca de 2600 militares da ativa entre homens e mulheres. À medida que o número de mulheres nas forças armadas aumenta, cresce també...
	Grande parte das mulheres atendidas ambulatorialmente foi em busca de consulta ginecológica preventiva, 75% delas eram assintomáticas. Este dado é condizente com o perfil da população feminina brasileira que tem maior preocupação com a saúde quando co...
	Fatores como menor uso de contracepção de barreira, pouco conhecimento sobre saúde ginecológica, e menor nível de escolaridade fazem com que algumas mulheres militares e companheiras de militares sejam mais propensas a se envolverem em práticas sexuai...
	Neste estudo, o círculo hierárquico das praças compôs a maioria das mulheres, com quase 56% sendo que, para essa classe, é exigido apenas que se tenha o nível médio técnico ou, o ensino fundamental. Para os oficiais, é exigido o ensino superior. Sendo...
	A maior prevalência de relacionamentos estáveis foi diretamente proporcional à ausência de IST, com 60,62% no grupo SEM IST. No grupo COM IST, houve a inversão dessa proporção, contando com 53,33% de mulheres sem parceria fixa, condizente com a maior ...
	Na população GERAL, possivelmente, o início sexual tenha sido postergado devido à alta cobrança de sucesso nos concursos para adentrar à carreira militar ou, no vestibular, seguindo o exemplo dos pais titulares e, assim, a sexarca se daria após a apro...
	Na avaliação das 647 mulheres, grande parte delas, 54,87%, iniciou a atividade sexual mais tardiamente, com 18 anos ou mais. Provavelmente por apresentarem hábitos mais estáveis, infringidos pelos costumes militares, podendo, assim, ter sido um fator ...
	A sexarca precoce, favoreceu a presença de IST, uma vez que 56,67% das mulheres COM IST iniciaram atividade sexual antes dos 17 anos. A coitarca precoce assim como uso inconsistente do preservativo na primeira relação sexual, deixam as adolescentes em...
	Em nossa amostra 40% de todas as mulheres iniciaram atividade sexual abaixo dos 17 anos e menos de 7% das meninas iniciaram até os 14 anos. Este número é menor do que os 10% descritos em estudo recente feito na Itália. (36) (38)
	Notou-se um comportamento mais constante com relação à parceria, pois mais de 70% das mulheres tiveram entre 1 e 5 parceiros. De maneira geral, esse quadro traduz um "modelo de família" esperado, operado pelo Exército que reflete, em particular, o cas...
	De forma semelhante à população GERAL, o grupo COM IST, em sua totalidade (100%), teve entre 0 e 3 filhos, sendo que 60% delas eram nulíparas. Portanto, a presença de IST não causou aumento do número de abortamentos, uma vez que as mulheres SEM IST ap...
	Na população GERAL, as prevalências das infecções por hepatites B e C (HBsAg e HCV), sífilis (VDRL) e HPV não apresentaram diferença estatisticamente significante quando comparadas às diferentes faixas etárias. A infecção por Clamídia, quando comparad...
	Foi diagnosticado apenas um caso de cada hepatite (B e C) com a prevalência para cada de 0,15%, muito abaixo da prevalência nacional que gira em torno de 7% para B e 1 a 2% para C. Tal fato se deve, possivelmente, à triagem laboratorial prévia sofrida...
	As hepatites B e C foram encontradas apenas em mulheres acima de 25 anos. Entre as demais IST investigadas, houve predomínio em mulheres mais jovens.
	Como não houve casos de HIV em nossa população, provavelmente pelos mesmos motivos que das hepatites, não pôde ser estabelecida correlação com outras carreiras.  Comparando-se ao exército americano, da mesma forma, um diagnóstico de HIV impede a entra...
	A prevalência de sífilis nesse estudo foi de 0,62%, semelhante a global estimada pela OMS de 0,1% a 1,6% entre 2009 e 2016. Mais recentemente, em 2021, a estimativa nas Américas foi de 1% entre as mulheres, número pouco maior do que observamos. (45) A...
	Um viés que se pode assinalar na população estudada, é o fato da guarnição militar de Campinas estar localizada em uma região de maior poder aquisitivo e educacional, com índice de desenvolvimento humano (IDH) alto.  Este fato associado ao de se trata...
	No Brasil, o rastreio do câncer de colo uterino é realizado a partir dos 25 anos de idade, oportunisticamente por meio da citologia oncótica. (41)
	De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o rastreio de câncer de colo de útero no Brasil (2016), na população, foram encontradas atipias, em cerca de  2,21% das amostras com alterações menores e 0,59% alterações maiores. Os exames de citologia col...
	Isto provavelmente porque não houve limitação da idade a 25 anos para início do rastreamento citológico, o que pode representar um viés desse estudo. Em mulheres jovens a prevalência de alterações citológicas menores consequentes à infecção pelo HPV t...
	A prevalência de HPV em toda a nossa população foi de 2,63%, com apenas um caso de LIEAG confirmada por biópsia, correspondendo a aproximadamente 6% dos casos de HPV positivos.
	São escassos os dados na literatura sobre a infecção pela clamídia e pelo gonococo no Brasil. Geralmente essas informações vem de estudos isolados de um serviço ou município envolvendo diferentes regiões do país, uma vez que a infecção por CT não é de...
	Em 2018, o CDC americano estimou a prevalência da CT em 1,7% para população geral entre 14 e 39 anos. Esta prevalência subiu para 4,7% no grupo específico de mulheres sexualmente ativas entre 14 e 24 anos e para 13.5% entre mulheres negras não hispâni...
	Na população GERAL, a prevalência da infecção por clamídia mostrou diferença estatisticamente significante quando comparadas as faixas etárias sendo 8 vezes maior entre mulheres abaixo de 25 anos. A prevalência de infecção por gonococo seguiu a mesma ...
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	1-O presente estudo mostrou baixa prevalência de IST, com 4,64% da população estudada, sendo hepatites B e C somadas 0,30%, de sífilis 0,62%, de Clamidia e Gonococo 1,08% e 0,62% respectivamente e HPV 2,62%. Não houve caso algum de HIV.
	2- Dependentes de militares foi o vínculo mais preponderante com aproximadamente 75%, seguidas pelas mulheres militares titulares com cerca de 18% e pensionistas com 8%. O círculo hierárquico das praças foi preponderante, com quase 56% de todas as mul...
	3-Houve predomínio de multiparidade em mulheres com 25 ou mais anos e nuliparidade nas abaixo de 25 anos. A proporção do número de abortamentos nas mulheres com 25 ou mais anos foi superior à da faixa etária mais jovem. A sexarca precoce preponderou n...
	4-Na comparação das faixas etárias em relação aos achados de exame físico, colposcopias, resultados de citologia e histologia, não houve diferença estatisticamente significante. Quando houve alguma queixa ginecológica, a de corrimento genital teve pro...
	5-De acordo com as faixas etárias, as infecções por vírus das hepatites B e C foram encontradas apenas acima de 25 anos. Houve o mesmo número absoluto de infectadas por sífilis em ambas as faixas etárias. A infecção pelo HPV foi encontrada na faixa et...
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